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 حفل التكريم
  ))االفتتاح كلمة(( 

 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
 ..سليموعلى نبينا أفضل الصالة وأمت الت.. بسم اهللا الرمحن الرحيم

يطيب يل باسم هذا اللقاء الذي بدأ عقده         ..   أما بعد فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته        -
يتجدد، ذه الدرر اليت نفخر بوجودها وتواجدها بيننا دائماً، وال أخفيكم أن الفترة اليت توقفت فيها                 

 .           :بياتاالثنينية جعلت الكل يشعر بفراغ كبري، وكما قال الشاعر يف عجز بيت من األ

ــبدر  ــتقد ال ــاء يف ــيلة الظلم ويف الل
. 

          . 

 
وحنمد اهللا أن هذه الليلة لن تطول، وها حنن وإياكم نلتقي سوياً، على هذا اللقاء الطيب، الذي                  

 .يف حاجة إليهيتجدد دائماً باخلري، ويفيض لنا من العلم ومن املعرفة ما حنن 
 أخرى، وأعتقد أنه عندما تكون البداية مع رجل متألق كمعايل الشيخ عبد اهللا               مرحباً بكم مرةً  

بلخري، فهي خري بداية، وقبل أن أثين على هذه األمسية الطيبة، ال بد أن أعطي الكلمة أوالً للذي حيتفي                   
 . م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهبنا يف هذه الليلة املباركة األستاذ عبد املقصود خوجه، والسال

 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

أما ..  له وصحبه أمجعني  آ بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى             -
 .بعد ؛ فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ثنينيتكم هذه، اليت نواصل ا ما انقطع منها، مبتدئني هذا          احيب بكم مجيعاً يف      إنين سعيد بالتر   -
العام الذي أمتىن من اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون عام خري ومين وبركة على املسلمني قاطبة وعلينا                    

 .وعليكم مجيعاً
ق احلبيب   سعيد بالترحيب بامسكم مجيعاً بضيف شرف هذه األمسية معايل الوالد األخ الصدي             -

شدا معاليه كما يعرف الكل منذ صباه        .  الشيخ عبد اهللا بلخري، الشاعر الكبري الغين عن التعريف         



بوطنياته اليت تغىن ا كل يافع منذ ذلك الزمن وحىت اآلن، حىت إن كثرياً مما نظم كانت مقررات                     
ما تركت من أثر طيب     تدرس وهذا فخر هلذه البالد الطاهرة بابن من أبنائها الربرة، وكلكم يعلم               

وأصداء كبرية مالمحه اليت طالعنا بعضها يف جريدة الشرق األوسط وقبلها على ما أعتقد جبريدة                  
 .الرياض

 ما نشر من مالحم ملعاليه لديه أكثر منها، وحنن نعيش اآلن مع ما يتذكره معاليه منذ ما يقارب                   -
الحظنا مجيعاً أن ما كتبه معاليه      .   حلقة اليوم  األربعة أشهر أيضاً يف جريدة الشرق األوسط، آخر حلقاته        

 .عندما كان يف جدة جبانب أوراقه ومكتبته الضخمة
 والشيخ عبد اهللا من القالئل الذين لديهم مكتبة عامرة، ولديه مكتبة ذات أمهية قصوى من                 -

 فهي  املستندات والوثائق والصور، كاحللقات اليت كتبت عن مدارس الفالح وعن بدايات التعليم،             
 .وثائق هلا أثر كبري

 أنا فالحي، ومن الناس الذين اعتنوا بتاريخ الفالح وهذا أقل ما جيب، وأستطيع أن أقول إين                  -
سعيت دائماً أن أعرف عن تأسيس الفالح وعن رجاالت الفالح، وإذا يب عندما طالعت ما كتبه معايل                 

كم كانت سعاديت وسعادة كل من      الشيخ وجدت أنين أمام معلومات ال أعرف عنها إال القليل، و           
فحفظ لنا تارخياً كان منسياً، كذلك ما كتب عن بدايات          .  قابلت من زمالئي الفالحني مبا كتبه معاليه      

التعليم أحسسنا بأن هناك فعالً تارخياً يكتب بأمساء رجال ومواقع وأرقام وحقائق قد يعرف القليلون منا                
، وكلمة تقال كما له وكما عليه وهو قد اعترف ذا أنه قد              شيئاً، ولكن الكثري الكثري أورده معاليه     

 .كتب كثرياً من احللقات وهو خارج اململكة مبناسبة السفر
 ال شك أن ما كتبه معاليه له قيمته الكربى، ولكن كم كنت أمتىن لو كتبت هذه احللقات وأنا                   -

   ومن املطلعني   -يف مكان الوالد يل      وهو   - من حق التوجيه وأحد مريديه وتالمذته،        العليم مبا له علي 
 .على ما عنده، وهذا أقوله بفخر لو ثُبتت ووثقت مبا لديه من مستندات وصور ووثائق وهذا تاريخ

 هذا ما رأيت أن أشري إليه يف هذه األمسية، من زمالئنا الذين شرفونا باحلضور اآلن األستاذ                  -
وأنا بعد أن ترك عمله احلكومي وتفرغ وكان هذا        غالب أبو الفرج، أستطيع أن أقول إن األستاذ غالب          

إن ما  :  ما يتمناه ملكتبته، أحلحنا عليه كثرياً منذ أكثر من عشرين عاماً أن يكتب، وأستطيع أن أقول                 
لديه ليس لدى أي إنسان كان، وال يستطيع كما طالعتنا جريدة الشرق األوسط مبا كتب، فاملعلومات                

قليلون يف مقدمتهم الشيخ عبد اهللا بلخري، وما لديه أكثر بكثري وما ظهر             اليت أوردها ال يعرف عنها إال       
 .هو القليل القليل من املواضيع اليت طرقت

أنا أعرف أن لدى معايل الشيخ عبد اهللا بلخري صدراً عن لقاءات امللك              :   فعلى سبيل املثال   -
و من الناس الذين اعتنوا دائماً      عبد العزيز وروزفلت وتشرشل وكبار رجاالت العامل ووثائق وأرقام، وه         



حبفظ كل شاردة وواردة، وال أعتقد أن هناك إنساناً يستطيع تنظيم هذه املعلومات وترتيبها وتوثيقها                
وأنا يف هذه الليلة أجترأ بامسكم مجيعاً أن أطلب من معاليه أن             .  وتقدميها إال معاليه، وهذه ذمة يف عنقه      
 .طالب به أمام هذا الوطن وأمام أبنائهيتفرغ وحيفظ لنا هذا التاريخ، هو م

وهذا االجتماع مبعاليه هو    .   هذا اللقاء أرجو أن يكون لقاء خري وبركة، وهو منكم ولكم            -
وصل ملا انقطع، وكان لنا مبعاليه لقاء سابق وهذا امتداد لذلك اللقاء، ومماال شك فيه أن حمدثاً لبقاً                    

هذه األمسية يف الواقع    .  مما يسمع ولديه الكثري مما يقال      كمعايل الشيخ عبد اهللا بلخري لديه الكثري         
تتشرف باستضافة معاليه، وقد طلب كثري من حمبيه على إثر ما نشر يف الشرق األوسط أن يكون هذا                   

 .االجتماع مبيعاد
 وأنا أعتقد جازماً أن هذا اللقاء لقاء خري، ألن هناك فواين كثرية ال جيوز نشرها على صفحات                  -
 ومن املمكن أن تقال يف هذه األمسية، كما أن هناك أشياء ال ميكن أن تقال يف جملس كهذا قد                    اجلرائد،

 .تقال يف جملس خلاصة اخلاصة، وقد يكون هناك ما ال يقال حىت يف جمالس اخلاصة
 وهنا أهنئ جريدة الشرق األوسط على ما استطاعت أن تصل إليه مما فشلنا فيه حنن تالمذته                  -

 حسناً مع معاليه،    وا يف هذا السبيل بالءً    وهذا أحد الزمالء الذين أبلَ    ..  دى عشرين عاماً  ومريديه على م  
وهم أحق ا وهنا ذه املناسبة أزجي إليهم التحية وأطيب           "  آل حافظ "ولكن استطاع أن يفوز ا      

 .التمنيات متمنياً هلم التوفيق الدائم
ديب األستاذ خالد باطريف على إدارته احلوار        وال يفوتين ومعنا هنا الزميل الشاب الصحفي األ        -

بشكل لبق وجيد، وال أود أن أطيل يف املطلوب من معاليه أن يلقي لنا بعض الضوء على ما كتب،                     
دارة هذه األمسية، ومن املمكن أن يكون بيننا حوار وأسئلة تطرح، كما            وفيكم مجيعاً اخلري والربكة إلِ    

ة، فأرجو بامسكم مجيعاً أن يسعدنا احلظ ولو بسماع مقدمتها،           أنين أعرف أن مع معاليه ملحمة فريد      
أرجو أن  .  والظروف اليت عاشها معاليه، فكتابة هذه امللحمة قصة مؤثرة مجيلة ال تقل روعة عن امللحمة              

 .يتحفنا ا معاليه فيثرى ا األمسية كما عودنا دائماً يف كل لقاء به
خ الصديق الشاعر األخ علي أيب العال، فيسعدين أن           ولقاؤنا األسبوع املقبل مع سعادة األ       -

نلتقي دائماً يف دارتكم الصغرية كما سبق وأن قلت إن هذه الدارة لكم ومنكم، وليست هناك دعوة                  
وقد تلقيت من بعض األساتذة     .  فالدعوة مفتوحة للجميع ولكل رجال الفكر، ومن يشرفنا يكرمنا         

وقت ال يتجاوز الساعة الثامنة مساًء، ألن بعضهم يأيت من مكة           األفاضل رجاء بأن تبدأ هذه األمسية يف        
خوان أن نبدأ يف ساعٍة مبكرة، اقتداء بالنادي األديب جبدة،          وبعضهم ال يستطيع السهر، فهذا رجاء لإلِ      

 .ألن رئيسنا وأستاذنا عبد الفتاح أبا مدين من أوائل احملتجني على ذلك



ولكم ..  ك ما دام ضيفنا هو معايل الشيخ عبد اهللا بلخري          أمتىن لكم أمسية ممتعة ال أشك يف ذل        -
 .. مجيعاً احترامي ؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 :مث حتدث معايل الشيخ عبد اهللا بلخري فقال

حسان إال  ميل وما جزاء اإلِ    لقد تكلم األخ عبد املقصود خوجه فله الشكر الكامل والثناء اجل           -
 .حساناِإل

 يزورين بعد عوديت من أوروبا منذ سبعة أو عشرة أيام، وعندما طلب أن يأيت للزيارة أحسست                 -
كلمتان فقط،  :   فقلت له أنا مشغول، فقال     -)  وكما قيل ولد بطين يعرف رطين     (  أن وراء الزيارة شيئاً     

ثنني املقبل ستكون أنت ضيف     دعوة للناس أن يوم اال    أنا قد بلغت ال   :  ال بأس، فقال وهو خارج    :  قلت
الشرف، مث أراد أن يهرب للسيارة فألقيت القبض عليه وقلت له أنا غري مستعد، فقال لقد بلغت الناس                  

 .وإذا مل حتضر أتينا إليك وشددناك، مث تركين وذهب
ة قدمية مغربة،   ما عندي ما أقول، إال أين فتحت أضبور       ..   وجلست أفكر ملياً، وحضرت طبعاً     -

حلسن احلظ وجدت أوراقاً قدمية، وإذا قصيدة هلا مخس عشرة سنة ويشهد عليها ابين سبأ كان صغرياً،                 
وكان معنا يف رومانيا وكنا قضينا مدة طويلة على شاطئ البحر األسود، وقد تذكرت أن هذا الشاطئ                 

 وهي الغازي شامل باشا     كان إسالمياً، كما تذكرت شخصية إسالمية مشهورة كنت قد تعلقت ا           
عظيم من عظماء املسلمني يف بالد الداغستان، محل الراية وحارب الروس عندما كانت روسيا حتت                 
القهر التركي العثماين وحتت احلصار من جرياا كلهم، ومل تكن هلا طبعاً الصولة املشهورة، وأرادت أن                

، وتركستان، وداغستان، وبالد القرم، وماليني      سالمية من خيوى  مارات اإلِ متد نفوذها إىل املمالك واإلِ    
 .من املسلمني املتناثرين يف جنوب روسيا، ويف شرق البالد العربية، أو إيران إخل، وغرب آسيا

 تتبعت الرجل عشقاً مين يف رجال التاريخ كما كنت أتتبع غريه من رجاالت املسلمني،                  -
ن تطويل بأا أبيات أو فكرة، مث تنداح الدائرة         تبدأ القصيدة من دو   .  وأنشأت هناك على البحر قصيدة    

إنين حينما وجدا مبسودا منذ     :  أوالً أنا لن أقرأها ألا طويلة، لكين أقول       ..  فإذا ا مائة وستون بيتاً    
 .مخس عشرة سنة، وتلك األيام كانت الدنيا العربية تفور بلومومبا وشي غيفارا

عيم عظيم من زعماء املسلمني وأول من بدأ الثورة ضد           شامل باشا هذا زعيم داغستاين، بل ز       -
 سنة،  ٣٠  -  ٢٠التف حوله املسلمون كلهم وأكثرهم من بالده داغستان، وحارب من             ..  روسيا

م وبعد ذلك غلب على أمره، كما غلب املصلحون من          ١٩١٧وجيشت عليه القياصرة قبل الثورة سنة       
عبد الكرمي اخلطايب الذي قام بانتفاضة عظيمة ضد        :  منهمأمثاله ورفاقه وزمالئه يف أول القرن احلاضر و       



االستعمار األسباين والفرنسي، وتعاون عليه االستعماران ملدة عشرين سنة ومل يسمع به أحد من                 
املشارقة، يف حني أن الذين حاربوا عبد الكرمي ألفوا فيه الكتب الكثرية اليت مسعنا عنها، وأطروه إطراًء                 

 .يستحقه
سالمي ل الثاين، فهو حممد علي السنوسي الزعيم العظيم وهو من زعماء العامل اإلِ               أما الرج  -

يطايل، بل هو أول من أثار ضة عربية إسالمية         الذين حتركوا ورفعوا أول راية ضد مبادئ االستعمار اإلِ        
ت بعد ذلك سنداً    سالمية الكبرية اليت كان   يف الواحات، وأنشأ هلا الزوايا واملريدين، وأنشأ هلا الدعوة اإلِ         

لليبيني يف أن يقاتلوا بعد ذلك إيطاليا عندما بدأت ومحل أحد تالمذته وأحد املريدين هذه الدعوة وهو                  
يطاليني حىت   حسناً كذلك، وحارب اإلِ    اًعمر املختار املشهور، الذي طلع يف مشال طرابلس أبلى بالء          
 .. مشهور يف التاريخاستولوا عليه بعد ذلك وأعدموه بإلقائه من الطائرة كما هو

سالمي والعامل العريب    شامل باشا كان معاصراً هلؤالء، إذن هذه مشاغل ظهرت يف العامل اإلِ             -
 .كان يغط يف نوم عميق

 لقد تولت الدولة العثمانية الدفاع عنه خالل ستمائة سنة، وكانت يف عنفواا عندما بدأت،                -
ا، لك، والدليل أا وصلت مرتني إىل أسوار فين        وكانت أعظم دولة يف أوروبا ال جمال للشك يف ذ          

يف تلك األيام احتلت فينا،     )  الدولة العثمانية (   تركيا   لو أنّ :  وكادت أن تستويل عليها وقال املؤرخون     
سالم وطبعاً كانت فينا يف تلك األيام عاصمة العواصم ألصبحت أوروبا كلها مسلمة، والنتشر اإلِ               

ن الغربيون كلهم ضد املسلمني، رغم أم كانوا متخاصمني منذ مئات           بذلك، وبعدئذ تألب األوروبيو   
فجرت املعارك الشديدة واندحر     .  سالم واملسلمني السنني، لكنهم ال يتفقون إال على حرب اإلِ         

سالمي أمام الضغط الصلييب النصراين املتكالب املتفق دائماً فيما بينه وبني           العثمانيون، وبدأ االحنسار اإلِ   
 .سالم املتمثل يف الدولة العثمانية حماربة اِإلنفسه على
باشا كان من معاصري هذه الشخصيات، إذ قام باحلرب ضد روسيا وغالبها عشرين                فشامل -

مارات الروسية من   عاماً أو أكثر، مث تألبت عليه بكل ما لديها من أمراء املسلمني املوجودين يف اإلِ                
ويف معركة من املعارك أحيط به      .  قضي على هذه احلركة   خيوى وتركستان حىت استطاعت كالعادة أن ت      

بطرسبورج تقول عندما تلقون القبض     )  لينينغراد(  وأخذ أسرياً، وكانت التعليمات يف تلك األيام من         
كما هو معروف يف رتب العسكريني ااهدين،       )  الغازي(   وكان املسلمون يسمونه     -على شامل باشا،    

فأرسلوه إلينا  .  - كما تدل عليه الكلمة لغوياً        ... يف سبيل اهللا فقط    وهو لقب ال يعطى إال ملن غزا       
مكر قل بعد ذلك بكل إجالل وإكرام إىل بطرسبورج، فدخل               ...الًماً مبجفأحيط به بعد ذلك وأُخذ ون ،

مرباطور الروسي واستقبله يف قاعة العرش استقبال الفاحتني مع جمموعة من             يف وقت معني على اإلِ     
 .صافحهمعاونيه و



إن مثلك ال   :  مرباطور قد أحضر السيف الذي أخذ منه باملعركة وأحضره وقال له            وكان اإلِ  -
        له وسلمه سيفه، فما كان منه إال أن شكره وأخذ منه           جيرد من سالحه وإنين أرحب بك وأهنئك، مث قب

ضر، وأنت  أنت اآلن حر كما تريد مع كل من كان معك ممن حضر أو مل حي              :  السيف وجلس، مث قال له    
ضيفي يف كل مكان تريد يف العاصمة أو غريها ونعطيك ما تريد من مسكن وغريه، وإن أردت العودة                   

ال أريد إال أن    :  قال.  لداغستان فأنت أيضاً خمري ولك كل الكرامة أو أردت غري ذلك، فاسأل ما تريد             
 فلتسمح يل أن أجلأ إىل املدينة       أزور رسول اهللا وأجاور يف املدينة وأنا قد أديت واجيب حنو بالدي ومليت،            

 .املنورة حىت أعيش مع عائليت هناك وأموت يف تلك البالد
لك ما تريد فجهزه جبهاز كبري وأكرمه، وكان الطريق على اسطنبول عاصمة              :   فقال له  -

اخلالفة يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين، وكان من أعرف الناس بشامل باشا، فاستقبل استقبال                 
ني وأكرمه إكراماً عظيماً، وخريه أن يبقى لديه، فأجاب أنه يريد أن يذهب إىل املدينة، فأركبوه يف                 الفاحت

 فوصل للمدينة، وقد صدرت األوامر للوايل التركي أن يستقبل          ١٩٠٨بداية إنشاء السكة احلديد سنة      
 .استقبال الفاحتني، واستقبل كذلك وأعدت له دار كبرية للضيافة مع أسرته وزوجاته

يف    مث اغتسل ولبس ثيابه وتقلد سيفه الذي أعاده له القيصر، وذهب بعد ذلك لزيارة النيب                 -
موكب، حىت إذا وصل إىل باب السالم خلع نعليه وذهب متوجها إىل القرب الشريف، فلما وقف أمامه                 

ري وهذا  يا رسول اهللا لقد أديت واجيب وغلبت على أم        :  وضع سيفه مركوزاً إىل القرب الشريف وقال      
 .سيفي

 بعد ذلك تركه مسنوداً وصلى وانتهت املراسم وأراد اخلروج وحوله من حيف به من رجال                 -
فأخذ وأرسل بعد ذلك إىل اسطنبول      .  لقد سلمت سيفي لرسول اهللا وال آخذه       :  احلكومة وقال هلم  

 .مانيةووضع يف املتحف املشهور باآلثار النبوية، وهو ما يفتخر به األتراك يف الدولة العث
 مث جاور يف املدينة ويعرفه كل أهل املدينة، وأهل املدينة أدرى بأبطاهلا، وله أراض أقطعها له                  -

( السلطان عبد احلميد الثاين، وكان يذهب للصلوات اخلمس كأي درويش ال يعرفه إال أهل املدينة                 
 .حىت تويف ودفن ا) بالغازي والباشا

لقصيدة على البحر األسود يف حتية هذا البطل الذي          منذ ست أو سبع سنني بعد أن عملت ا         -
سالمية حفيد شامل باشا، فزارين يف      حارب روسيا، سألت سعيد بك أو باشا الذي كان يف الرابطة اإلِ            

أقرب الناس إىل الباشا عميت فالنة، وهي متزوجة إىل سفري           :  بييت، وسألته عمن بقي من أسرته؟ فقال      
 ...فهمي العمروسي، وكان جبدةمصر السابق يف أندونيسيا علي 

 وعندما كنت مبصر أعدت لنا زوجة األخ حسني سراج باشا اللقاء مع السيدة زوجة علي                  -
فهمي العمروسي وكانت تسكن يف الزمالك وقد مات زوجها العمروسي باشا، فذهبنا ووجدنا سيدة               



ا معتذرة يف شقة فخمة جداً      فارعة الطول آثار اجلمال واهليبة ال تزال على قسمات وجهها، واستقبلتن          
إال أنه ال توجد ا خادم، وقالت بعد أن تويف زوجي وأنا يف حالة صحية مرتبكة وليس عندي من                     

ما الذي  :  فقالت.  من أمجل ما شاهدنا   )  تورتة(  خيدمين، لذلك فقد أعددت لكم شاياً، وأحضرت لنا         
 :تريدون، فتقدمت أنا وزوجيت إليها وقلت هلا

دي، أنشأت قصيدة يف جدك حينما ذهبت إىل البحر األسود وأعلم أن أمواجه              أنا رجل سعو   -
تضطرب من الشرق إىل الغرب وبالعكس، وأن هذا امليدان وما أحاط بالبحر األسود كانت فيه خيول                

لقد ولدت هناك، وانفتحت السرية وجلسنا عدة        :  الباشا تصول وجتول يف حرب القياصرة، قالت       
قالت أريد أن أمسع املعلقة اليت عملتها يف جدي، طبعاً قرأت           .  عربية كما جيب  ساعات، هي ال حتسن ال    

 :قالت. املقصود أننا قضينا أياماً. هلا مع التفسري اخل، كادت تبكي وكنت أنا كذلك
 أريد أن أطلعك على آثار جدي يف الغرفة ااورة، قلنا ال مانع، فوجدنا بعض السيوف                   -

أنا أريد أن   :  وقالت.  مية يف العهد الروسي والعثماين من مائة سنة        األخرى وبعض املسدسات القد   
أعطيك تذكاراً باسم جدي، قلت ال أريد التكليف فكل صغرية وكبرية من جدك هو مثني لديك،                   

ال لقد قضت أمي سنوات عديدة تعمل مربعة من التطريز اجلميل، وهي معلقة اآلن أنا أريد أن                  :  قالت
إا :  بعد سنتني قالوا  .  ال ميكن فتقبلتها بقبول حسن، إخل     :  ا أال تفعل، قالت   رجو.  أخلعها وأعطيكها 

 .قد توفيت إىل رمحة اهللا
 : هذه املقدمة لقصيدة طويلة وصفت فيها بعض أشياء قلت-

ــتفكري حيــــتار يف حتلــــيلها الــ
. 

ــدور    ــني ت ــداث ح ــن األح ــيا م دن
. 

ــدور  ــدار واملقـ ــا األقـ ــإذا ـ فـ
                                                            . 

ــدادها    ــف م ــحائفها وج ــويت ص ط
. 

حـــىت كـــأن وجـــودها مـــنكور
. 

وعفــا علــيها الدهــر يف دورانــه    
. 

ــر  ــدور مديـ ــرة تـ ــل دائـ فلكـ
. 

ــرها     ــياة تدي ــيس احل ــبت نوام ذه
. 

ــر  ــاءه التقديـ ــيما شـ ــاله فـ لعـ
. 

ــه   ــل جاللـ ــوان جـ واهللا يف األكـ
. 

األعلـــى بصـــري يف عـــاله قديـــر
                                                            . 

ميحــو ويثــبت وهــو يف ملكــوته 
. 

ــدور     ــو ي ــيه وه ــدور عل ــيا ت ن
. 

ــد   ــرك ال ــزال حم ــان وال ي الشــرق ك
. 

ــر ــراقه التنويــ إال ومــــن إشــ
. 

 ــنو ر كــوكبفلــك الشــموس فمــا ت
. 

ــعور   ــى املس ــنهما الوغ ــمان بي خص
. 

يطــوي لــه الغــرب املــدى فــإذا مهــا 
. 

متصـــارعني اجلـــار واـــرور  
                                .                             

ـي ال ــي ف ـيتصارعان على الزعامة وه    
. 

ــاء مـــربم مقـــدور ــنهما قضـ بيـ
. 

مضـت القـرون وسـوف متضـي وهي         
. 



ــري  ــريه التفسـ ــون يف تفسـ يف الكـ
. 

ــه    ــي ب ــراعها متض ــياة ص ــر احل س
. 

ــور   ــود الص ــارت ودوى يف الوج ا
. 

ــبا   ــإن خ ــنات ف ــيه الكائ ــت عل قام
. 

ء وهـــي تـــدورراياتـــه اخلضـــرا
                                                            . 

ــا    ــد رفــت ــيا وق ــم وانظــر الدن ق
. 

ســالم وهــي حواضــر وثــور   اِإل
. 

ــا   ــر إذا م ــلواذك ــرت معاق ــد ذك ق
. 

زان تــــألأل عقــــدها املنــــثور
. 

ــا    ــارى وق ــتان وخب ــيوى وتركس خ
. 

علمـــاً وأربطـــةً متـــوج ودور  
. 

ت مســرقند ــا ومــدارس زخــر  
. 

ومصـــانع ومـــزارع وقصـــور  
                                                            . 

ومعاقــل ضــاقت علــى عماهلـــا    
. 

ــى  ــافقني عل ــنري يف اخل ــعوب ت  الش
. 

ــها    ــت مشس ــاد كان ــن األجم ــيا م دن
. 

 األرض تشـــرق فـــوقها وتـــدوريف
. 

ــتألقت    ــدى ف ــمها ه ــعت عواص ش
. 

 اجلامعـــات نظـــري لتـــراثها يف
. 

وجوامــع فــيما وراء النهــر مــا    
. 

 مشــوس يف الــورى وبــدور  مهــفَ
                                                            . 

ــا  ــم  علماؤه  ــرقة ــاألرض مش  ف
. 

ــري  ــاجلالل يشـ ــيها بـ ــل إلـ كـ
. 

ــنا     ــدى أجيال ــائمهم ه ــت عم كان
. 

ــنري  ــيء مـ ــا تضـ ــرقني مبـ املشـ
. 

ــا   ــاءت ــق ض ــإذا بأف ــام ف  حلق
. 

والـــبخاري يف العلـــوم حبـــور  
. 

ذاك ابــن ســينا والغــزايل وابــن ماجــة 
. 

ــر  ــامل حنريـ ــل عـ ــبغوي كـ والـ
 .                                                            

ــفي  ــاف والنسـ ــري الكشـ وزخمشـ
. 

ــري   ــو حس ــرق وه ــريد الط ــق ي أل
. 

ــه   ــرة كلـ ــواء اـ ــق كأضـ أفـ
. 

الســـت والتفســـري األمهـــات 
. 

    ــيهم ــلمني فف ــراث املس ــوا ت حفظ
. 

ــور  ــور عص ــرب العص ــا ع  ــت وزه
. 

و ــم حضــارتنا تطــاول مــدها    
. 

ــدير دة وا ــيادة مث والتصـــ لقـــ
                                                            . 

ــيها اإلِ   ــم ف ــت هل ــرياكان ــة وال مام
. 

ــور ــعوا الدجيـ ــني شـ يف األرض بـ
. 

 ــوالهم ــدنا  ل ــواكب جم ــوى ك  لط
. 

ا الشـــما يشـــع الـــنورســـروا
. 

ــى   ــت عل ــا زال ــرتنا وم ــت جزي كان
. 

ــتذكري   ــبيح والـ ــرآن والتسـ القـ
. 

نـزلت علـى قمـم اهلضـاب صــحائف     
. 

يـــدوي ـــا التهلـــيل والتكـــبري
                                                            . 

ــرايات مــن أم القــرى  زحفــت ــا ال
. 

يـــزهو ـــا املعمـــور واملغمـــور
. 

ــعة    ــي أش ــا األرض فه ــألت زواي م
. 

ــيف صــقور ــبط الوحــي احلن ــن مه م
. 

طـارت بدعـوا علـى مسـرى اهلوى         
. 

ــور  ــا منصـ ــرقني وزحفهـ يف املشـ
. 

فــإذا جحافلــها متــوج مجــوعها    
. 



ــور   ــدود واملقصـ ــهاهلا املمـ تصـ
                                        .                     

دىـامل  ىـعل  الـط  اخليل  البالد  وتـط 
. 

ــور  ــرى وكفـ ــمها قـ وإذا عواصـ
. 

ــم     ــرقة ــوع األرض مش ــإذا رب ف
. 

ــرير  ــة وسـ ــورى أمـ ــالم شـ سـ
. 

وإذا املديــنة يف اجلــالل خالفــة اإلِ   
. 

ــا إال   ــد ـ ــري وبلـ ــيه أمـ فـ
. 

ــال   ــيا ف ــن الدن ــا م جيــىب اخلــراج هل
. 

ــور  ــرها مأمـ ــو بأمـ ــرعاه وهـ تـ
                                                            . 

ينهـــى ويأمـــر والشـــريعة فـــوقه 
. 

ــور    ــدنايا س ــن ال ــي ع ــالم فه س
. 

ــة اإلِ    ــيه بعف ــاب ويتق ــى احلس خيش
. 

ــري  ــه خلطـ ــعوب وإنـ ــني الشـ بـ
. 

ــه  ــرة محلـ ــدر حتملـــت اجلزيـ قـ
. 

ــطور  ــه وسـ ــات بـ ــع آيـ وتشـ
. 

ــرآا    ــدى ق ــومض يف ه ــا زال ي م
. 

ــنظور  ــدنا املــ ــيه جمــ يل، وفــ
                                                            . 

ــا    ــراثنا الغ ــيه ت ــارتنا وف ــيه حض ف
. 

ــر  ــى تزويـ ــيما يدعـ ــواه فـ وسـ
. 

كانـــت عـــروبتنا بـــه إســـالمنا 
. 

راياتـــه اخلضـــراء وهـــي متـــور
. 

ــا    ــد رفــت ــيا وق ــم وانظــر الدن ق
. 

أركاــا ســـور املصــاحف نـــور  
. 

ــد إال ويف    ــرن واحـ ــض قـ مل ميـ
. 

فتضـــوع آصـــال ـــا وبكـــور
                                                            . 

تــتلو املســاجد واجلوامــع آيهــا    
. 

ــرور  ــوقاز والتكـ ــني والقـ والصـ
. 

اهلــند والســند البعــيد وفــارس    
. 

أقطارهــــا بســــوادها ممهــــور
. 

ــرت  ــا زخ ــربى وم ــريقيا الك ــه وأف ب
. 

ــر    ــيه هدي ــا عل ــبحار هل ــثل ال م
. 

فـــتدفقت" حممـــد"لـــبت نـــداء  
. 

ــزور ــرام تـ وحتـــج للبـــيت احلـ
                       .                                      

ــفوفها     ــالة ص ــة يف الص ــنو ملك تع
. 

ــور   ــه مفطـ ــل بـ ــا كـ ولغاـ
. 

ــواا    ــيد يف ألـ ــمها التوحـ ويضـ
. 

أن جيتلـــي أعماقـــه التصـــوير  
. 

ــن   ــدفني أدق م ــن احلــب ال ــور م ص
. 

ــور  ــنفوس طهـ ــق ألردان الـ خلـ
. 

ــدة اِإل  ــي وح ــفااه ــل ص ــالم ك س
. 

ــعور ــتاا وشـ حـــب يضـــم شـ
                                                            . 

ــعوا    ــم ش ــيا فع ــا الدن  ــرت زخ
. 

ــدور  ــلوع ص ــني الض ــا ب  ــت فاح
. 

ــوة    ــوب أخ ــراها يف القل ــدت ع ش
. 

محلـــت هـــداه معابـــر وجســـور
. 

هـو ذاك مـن للمسـلمني علـى الورى          
. 

ـــار فهـــي مصـــاعد وحـــدور
. 

ــوديان و   ــان وال ــه اخللج ــت ب األفاض
. 

ــبري  ــا تكـ ــل جهاـ ــزاً فكـ هـ
                                                            . 

وصـــحت أوروبـــا واألذان يهـــزها 
. 

ريـــتحالفون وكلـــهم مذعـــو  
. 

ــوكها   ــب مل ــمها وه ــرت عواص ذع
. 



ــري   ــنهم وجمـ ــار بيـ ــذا جمـ هـ
. 

ــاره   ــوذ جبـ ــل يلـ ــوا كـ وجتمعـ
. 

ــور  ــيا حمصـ ــه يف روسـ ــإذا بـ فـ
. 

ــرس    ــر بط ــرباطور األباط ــحا إم وص
. 

يف حـــرية فـــيها احلكـــيم حيـــري
                                                            . 

فـــتطلعت أنظـــاره مـــن حـــوله 
. 

خصــام وهــو حبيســها احملجــور   
. 

ــوهلا األ   ــثلوج وح ــنافذه ال ــدت م س
. 

ــنظور   ــتور واملـ ــها املسـ يف بغضـ
. 

حاطــت بــه األحــالف فهــي سالســل 
. 

فــإذا عواصــمها لظــى وشــرور   
. 

ــاحص     ــرة ف ــبلقان نظ ــى إىل ال ألق
. 

ــور  ــه موتـ ــن جريانـ ــل مـ فالكـ
                         .                                    

ــياا  أمـــم غلـــت باحلقـــد قومـ
. 

تذكـــي الضـــغائن فـــيهم وتـــثري
. 

ــا   ــن خلفه ــها م ــا كل ــت أوروب وقف
. 

ــري    ــيه زئ ــا عل ــباع هل ــوج الس ه
. 

ورنــا إلــى البسفـور فانتفضت لـه 
. 

ــور   ــناب واألظف ــنها ال ــل م ــد ك ق
. 

فأشـــاح عـــنه ويف هلـــاه غصـــة 
. 

ــناله  ــر مـ ــري أمـ ــورفعسـ  ميسـ
                                                            . 

وأدار للشـــرق القـــريب طمـــوحه 
. 

ســالم وهــو مبــا نــواه خــبري    
. 

ــاح عوا   ــط الكتس ــدا خيط ــم اِإلوب ص
. 

ــور ــاوروه نفـ والكـــل ممـــن جـ
. 

ــف    ــبائل وطوائـ ــلمون قـ فاملسـ
. 

فمصـــام باحلـــاكمني كـــبري  
. 

ــى اإلِ   ــد احم ــالم يف وق ــرائهمس أم
. 

ســـوط علـــى أتـــباعهم موتـــور
                                                            . 

ــه      ــم يف كف ــإذا ه ــم ف  ــبدا ف
. 

كمــات طــيور بــني الشــباك احمل 
. 

ــم      ــإذا ــنهم ف ــائس بي دس الدس
. 

ــرور  ــه مغـ ــل بـ ــابقوا كـ وتسـ
. 

ــوا   ــموا وحتاربـ ــتخالفوا وختاصـ فـ
. 

ــى امل  ــذا انته ــور وب ــور واملنص كس
. 

ــم   ــرس ملكه ــتاح بط ــاقطوا فاج وتس
. 

ــور    ــون دب ــف بالغص ــباء تعص نك
                                                            . 

ق اخلــريف عفــت ــاطاحــوا كــأورا 
. 

ــور  ــه املوفـ ــبل مجعـ ــالم أقـ سـ
. 

القيصــر الغــازي املغــري علــى محــى اِإل 
. 

لـــيل، وفـــيه املـــوت والـــتدمري
. 

ــا وكأــا     ــدت جحافلــه الفض س
. 

الطـــوفان مـــنطلقاً إلـــيه يفـــور
. 

ــبابه   ــأن عـ ــرته كـ ــزهو بكثـ يـ
. 

ففـــتوحه الـــتدمري والتنصـــري  
                                                            . 

ــدائه   ــبورج يف أصـ ــتال بطرسـ ختـ
. 

ــثور  ــه، وتـ ــرباً بـ ــيائها كـ علـ
. 

ــي يف   ــم وه ــني العواص ــا ب ــيه م وتت
. 

فطــوته وهــي إىل اخللــيج تســري   
. 

ــم   ــلمني وملكه ــأرض املس ــفت ب عص
. 

ت اجلهـــاد علـــى املغـــري تغـــري
. 

ــا    ــأن راي ــلمني ب ــداء املس ــادى ن ن
. 



مـــام الظافـــر املنصـــوروهـــو اِإل
                                                            . 

ــامل  ــر ش ــازي املظف ــا الغ  ــي ميش
. 

ــور  ــي متـ ــلمني األرض وهـ باملسـ
. 

   ــبلت ــزاةُ فأق ــازي الغ ــدا الغ ــىب ن ل
. 

ــعري  ــاه سـ ــار يف لظـ ــركان نـ بـ
. 

ــوا علــى صــوت اجلهــاد كــأم  زحف
. 

ــور   ــبال وكـ ــاريخ اجلـ وإذا مشـ
. 

ــتائب   ــهول ك ــواطئ والس ــإذا الش ف
. 

ــري  ــبائل وعشـ ــي قـ ــتال وهـ ختـ
                                                            . 

ماجـــت ـــا راياـــا وتـــزامحت 
. 

ــبري   ــنيب ع ــات ال ــرف راي ــن ع م
. 

ــرافها    ــذبات يف أطـ ــة العـ رفافـ
. 

وأهلـــة الـــرايات وهـــو بشـــري
. 

ــاحهم   ــيع رم ــى رف ــوا األذان عل محل
. 

فتســـري وهـــو إىل اجلهـــاد نفـــري
. 

ــغي املــدائن والقــرى لــندائه     تص
. 

يف الــذب عــنه ضــياغم ومنــور   
                              .                               

صــمدوا لــزحف الــروس فــيه كــأم 
. 

ــعري  ــتال سـ ــراً والقـ ــراً وفـ كـ
. 

ــوالت األعــوام بــني لظــى الوغــى  وت
. 

القــوه يف ســاح الصــراع مريــر   
. 

ول ما ـع فه ـا القى اجلمي  ـول م ـا ه ـي 
. 

فلــهم شــهيق يف الوغــى وزفــري   
. 

ــى بــه اجلمعــان يف صــدمام     أبل
. 

ــأ ــاً كـ ــوربعضـ ــناك نسـ م هـ
                                                            . 

ــهم   ــبق بعض ــان يس ــنافس الشيش وت
. 

للمـــوت كـــل للجهـــاد نصـــري
. 

ــيوخه   ــول ش ــى املغ ــبامورم م وش
. 

بــيض ومجــع يف اجلمــوع غفــري   
. 

ختــتال داغســتان وهــي كــتائب    
. 

ــفري   ــاب ص ــني اهلض ــا ب ــدوي هل ت
. 

ــ  ــتان وو ــف ب تركس ــي عواص ه
. 

كـــل إىل ســـاح اجلهـــاد مغـــري
. 

 ــر بامشــت الســهول ــم وأقــبلت ال
. 

ــبري  ــرام ك ــرف ي ــى ش ــوض الوغ خ
. 

ــ  ــون عل ــي يفيتنافس ــهادة وه ى الش
. 

ســالم فانكســر الــرجا اــبور   
. 

ــيالق اإلِ    ــزاة ف ــرة الغ ــب القياص غل
. 

ــور   ــيم تغ ــيل البه ــمس يف الل كالش
. 

ــوعهم     ــاط مج ــوفان أح ــبوا بط نك
. 

ــعور    ــردى مس ــرباً وال ــناً وض طع
                                                            . 

ــيلهم   ــنة خ ــى أع ــيوخ عل ــات الش م
. 

إال مصـــارعهم هـــناك قـــبور   
. 

ــاهلم    ــنابك م ــت الس ــاقطوا حت فتس
. 

ــيها اِإل ــام فـ ــبورأكفـ ــا املقـ بـ
. 

ــيام    ــائهم ورث ثـ ــت عمـ كانـ
. 

شــرف اجلهــاد وأجــره املوفــور   
. 

ــبهم   ــيه وحس ــدروا عل ــا ق ــوا مب قام
. 

فلـــهم إىل اـــد املقـــيم عـــبور
                                                 .            

ــباً   ــية غاص ــوا الدن ــا أعط ــوا وم مات
. 

ــور   ــا مأس ــن جن ــر م ــى، وأكث قتل
. 

وتشـــتت اجلـــيش امـــع جلـــه 
. 



ــري  ــيود أس ــى الق ــالل عل ــادي اجل ب
. 

ــبعينه     ــو يف س ــامل وه ــاءوا بش ج
. 

ســـاح القـــتال غـــبارها املنـــثور
. 

دامــي اجلــراح فــال يــزال علــيه مــن 
. 

ــه قصـــري ــادم لديـ فطـــويل قـ
                                                            . 

مــألت مهابــته عــيون خصــومه    
. 

رــيل والتقدي ـه التبج ـــلوبـــه  
. 

ــه    ــرادق عرش ــرس يف س ــاه بط الق
. 

ـ  ــرات غَـ ــتفكري ضالنظ ــنه ال  جبي
. 

ــب    ــليباً ثاق ــماً ص ــه خص ــرأى ب ف
. 

لـــيث تضـــرج بالـــدما خمفـــور
. 

ــه   ــواته فكأنـ ــه خطـ ــت بـ ثقلـ
. 

ــري   ــة التكش ــة وجه ــوى بشاش وط
                                                            . 

وحمـــت مـــنازلة العـــدا بســـماته 
. 

نصـــور شـــداً واألســـري وقـــور
. 

ـى القيصر امل  ــاه مين ـى مين ـشدت عل  
. 

أخـــذوه ملـــا استســـلم املأســـور
. 

ــيفه     ــن س ــرداً م ــبني جم ــايل اجل ع
. 

ــا    ــو مب ــيخ وه ــري للش ــباه جم ح
. 

ــيف اإلِ   ــى س ــى عل ــية أبق ــام حت م
. 

ــور  ــو فخ ــم وه ــالح اخلص ــى س أبق
                                                            . 

ــاة إذا   ــارسأدب الكمـ ــب فـ تغلـ
. 

ــكور   ــبا مش ــا ح ــو مب ــرمني وه احل
. 

ــرته إىل  ــته جــ ــباه منيــ وحــ
. 

ــطور   ــتوب واملس ــوى املك ــد انط فق
. 

ــى إىل ا  ــياً  فمش ــرام ملب ــيت احل لب
. 

ولـــه بطيـــبة حـــرمة وحضـــور
. 

ــد    ــار حمم ــرم ج ــر الق ــى هزب أمس
. 

النـــبوية الزهـــراء وهـــو كســـري ألقـــى حســـام جهـــاده يف احلجـــرة
. 

ــري  ــه خلطـ ــاد وإنـ ــرض اجلهـ فـ
. 

ألقـــاه منكفـــئاً كمـــن أدى بـــه 
. 

ــدور   ــيه ي ــدور ف ــواه ال ــى س وعل
. 

ــه    ــلمني كفاح ــى يف املس ــد انته فق
. 

للمســجد النــبوي وهــو يســري   
. 

يغـــدو وميســـي آيـــباً أو ذاهـــباً 
. 

ويشـــري للغـــازي ـــا اجلمهـــور
                       .                                      

تـــرنو العـــيون إلـــيه يف إجالهلـــا 
. 

ســـالم وهـــو بكـــل ذاك جديـــر
. 

ــارس اِإل  ــر ف ــبطل املظف ــه ال ــرى ب وت
. 

هــو جســوريف بــدر خــاض احلــرب و
. 

ــد    ــيوف حمم ــن س ــى م ــيف تبق س
. 

ــور يشـــري ــر العصـ ريـــخ يف مـ
. 

اـدى الت ـى م ـرة الكبار عل  ـحلم القياص  
. 

شـــراف والـــتدبري ِإلشـــطآنه ا
                                                            . 

أن يصــبحوا حــول اخللــيج هلــم علــى 
. 

حلـــم هلـــم مـــتوارث مســـطور
. 

ــوأَ  ــه وا صـ ــوه فإنـ ــه وتوارثـ بـ
. 

أال يكـــون هلـــم هـــناك ظهـــور
. 

ــت أوروبــا دونــه وحتالفــت     حال
. 

ملـــن اشـــتهاه ورامـــه ميســـور؟
. 

ى غــزو اخللــيج وفــارسهــل يــا تــر 
. 



ــامع عـــور ــناؤها صـــم املسـ أبـ
                                                            . 

املقــبالت مــن الســنني حــوامل    
. 

ــيه ــورفـ ــارم املأثـ ــاح العـ  الكفـ
. 

ــدا   ــذي ــر الع ــازي ال ــا الغ ــا أيه ي
. 

ــا  ــبوا وه ــور  كت ــنهم منش ــو بي ه
. 

ــنما    ــدرك حي ــيون ق ــرف األوروب ع
. 

ذكـــر علـــى إعالمهـــم مذكـــور
. 

هــا ل ــفم  امـماِإل  ربـالع  لـاهوجت 
. 

ــمل ي ــى اإلِ    ظَح ــذاك عل ــبا ف ــنحوه لوموم ــا م ــض م ــنهم بع ــثري  م ــام ك م
. 

هلمـــا يضـــيق بوصـــفه التعـــبري
                                                            . 

فــارا فاهلــتاف مصــفق  ي ِغِشــوأَ 
. 

ن األخـــري علـــى عـــداه يـــثور
. 

قـد كـان سـابع ثائـر يف مطلـع القر            
. 

ــري  ــوتيهما التبشـــ دان يف صـــ
. 

ي السو ـدي ف ـف وامله ـعبد الكرمي الري   
. 

بـــرقاوي املخـــتار واملشـــهور  
. 

ـوحممــد بــن علــي يف اجلغــبوب والــ 
. 

ــور  ــنا املنصــ ــوحد مشلــ املــ
                                                            . 

وزعيمــنا عــبد العزيــز املصــلح الــباين 
. 

عــد الــرجال املصــلحون نظــري   
. 

ه إذا ـس ل ـروا ولي ـخ من ذك  ـو شي ـه 
. 

ــنظور    ــنا امل ــراه كيان ــا ت ــي م ه
. 

ــدة   ــرة وح ــبه اجلزي ــى ش ــفى عل أض
. 

ــفَ ــورتمسـ ــواؤها املنشـ  ورف لـ
. 

ــنائها    ــيد أس ب ــى التوح ــى عل أرس
. 

ــور   ــى ومت ــق يف الوغ ــرايات ختف ال
          .                                                   

ــاد ونشــروا  ــوا األىل خاضــوا اجله كان
. 

ــبهور   ــوا مـ ــا حققـ ــخ ممـ ريـ
. 

الح الدين والتا  ـم ذكرى ص  ـادت  ـع 
. 

ــتذكري   ــنفع ال ــى أن ي ــروا عس ذك
. 

ــا     ــروبة رمب ــيل الع ــم ج  ــر ذك
. 

ــر ــا تزويــ ــألن يف أخالقهــ فــ
. 

وإذا الشــعوب جتاهلــت عظماءهــا   
. 

 

 أما احلديث عن الذكريات اليت فتح باا وأشار إليها الصديق عبد املقصود، واليت وقعنا                  -
بسببها يف مصيدة جريدة الشرق األوسط، فقد أعددت منها حلقة أو حلقتني عن مدارس الفالح، مث                 

 ..سافرت إىل إسبانيا ومن هناك أمليت البقية، عشرين حلقة أو ما يقارب ذلك، وشكراً جزيال
 وأما رأيي يف هذه املعلقات وأقصد األنفاس التارخيية، فإذا قصد ا التاريخ والتوعية وترسيخ                -

معانيها يف أذهان األجيال، فال بأس أن يكون فيها االستطراد والبحث التارخيي كالعمرية مثالً حلافظ                
 .إبراهيم

  ))قصيدة األستاذ علي حافظ (( 
 :دة األستاذ علي حافظ واليت قدم هلا باملقدمة التاليةمث قرأ األستاذ خالد باطريف قصي

 هذه القصيدة هلا قصة تدل على وفاء أيب يعرب وحبه لكل معاصريه، وتقديره لكل الذين                  -
 .قدموا للوطن وللعلم ولألدب، وكانوا من رواده وكانت هلم إجنازام املشهورة



اهللا، وكان امللك فهد حاضراً، وفوجئوا       واملناسبة أم كانوا على مائدة امللك خالد يرمحه           -
بالشيخ عبد اهللا بلخري يتحدث إىل امللك خالد ويشيد باألخوين علي وعثمان حافظ وإجنازاما،                 
وبابنيهما هشام وحممد علي حافظ، وقال عنهم ما أخجلهم ومل يستطيعوا الرد عليه يف نفس الس،                 

ما جاء على لسان الشيخ عبد اهللا بلخري، كما أن           كما أشاد امللك فهد م يف نفس اجللسة، وأكد           
احملتفى به الشيخ عبد اهللا بلخري نظم قصيدة يف آل حافظ نشرها يف جريدة املدينة والشرق األوسط،                  

 :فرد عليه السيد علي حافظ بالقصيدة التالية
ونطـــرق للحجـــا واـــد بابـــاً

. 

انتســـابالقـــول احلـــق ننتســـب  
. 

علـــى كفـــيه تنســـاب انســـيابا
                                                            . 

وبلخـــري الـــذي جـــرت املعـــايل 
. 

ــىب و  ــذياع لـ ــه املـ ــتجابالـ اسـ
. 

عصــــامي شــــجاع عبقــــري 
. 

غــدا يتحســس الــنهج الصــوابا   
. 

ــلم ذروة اِإل  ــاتســ ــالم ملــ عــ
. 

ــعابا  ــا الصـ ــاز ـ ــه وجـ وزارتـ
. 

وأول مــــن تــــوىل يف بــــالدي 
. 

ويقــــتحم املــــدائن واهلضــــابا
                                                            . 

ــا   ــدوي دويـ ــه يـ ــان جناحـ وكـ
. 

ــتطابا  ــالً وأسـ ــز أصـ ــك عـ مللـ
. 

 ــن ا يف نـــديحتـــدث حـــيث كـ
. 

بفعـــل اخلـــري أجـــراً واحتســـابا
. 

ســـعودي األرومـــة مســـتهام   
. 

ــبابا  ــى قـ ــاد والنعمـ ــن األجمـ مـ
. 

حبــيب الشــعب يســعده ليــبين    
. 

ــا  ــل اابـ ــدلك األمـ رأت يف عـ
                                        .                     

حبــيب الشــعب قــد ســعدت قلــوب 
. 

ــا  ــا وطابـ ــناء مسـ ــاء كالثـ رضـ
. 

وقـــد أبـــدى ويل العهـــد حقـــا 
. 

ــا    ــن يهاب ــدم ل ــيث يق ــثل الل كم
. 

وفهـــد يف ذرى األحـــداث ميضـــي 
. 

ــا   ــدا مهابـ ــند شـ ــناً عـ رزيـ
. 

ــيماً     ــرى حك ــالت ت ــند املعض وع
. 

حلســـن صـــنيع بلخـــٍري جـــوابا
                                                            . 

فغالبـــنا احلـــياء فمـــا اســـتطعنا 
. 

ويكشـــف عـــن حمبتـــنا الـــنقابا
. 

ــنا    ــزف مـ ــناء يـ ــبلخري الثـ لـ
. 

بأطــباق القصــيد ومــا اســترابا   
. 

ــوايل    ــدرر الغ ــنا ال ــدى ل ــد أه وق
. 

ــكابا    ــكب انس ــثمان ينس ــن ع وم
. 

ــي    ــن عل ــكراً م ــري ش ــزيت اخل ج
. 

ــا  ــع احلجابـ ــد رفـ ــن حممـ وحلـ
                                                            . 

ــني   ــل ح ــدو ك ــام يش ــوت هش وص
. 

لنعجـــز أن نوافـــيك احلســـابا  
. 

ولـــيس الشـــكر يكفيـــنا وإنـــا 
. 

ــبابا  ــيباً أو شـ ــاه شـ ــن ننسـ فلـ
. 

ــنا   ــروفاً إليـ ــديت معـ ــد أسـ لقـ
. 

 



 :ة فيقولمث يعاود الشيخ عبد اهللا بلخري سرد ذكرياته املمتع
 الذكريات كما قلت خواطر عابرة متناثرة، تعمدت أال يكون هلا رابطة حىت تكون متنوعة وال                -

تثقل على السماع، وأن تكون من حواضر الوقت، وأنا بصراحة أمتىن أن أجد وقتاً ألكتب بنفسي وأن                 
 .آخذ هذه املواضيع كما جيب أن تؤخذ حمربة مسطرة معطرة

 وفيما أقول من الشعر يف هذا السن جيب أن أكون صادقاً وخملصاً أوالً               وأنا فيما أكتب أيضاً    -
أمام نفسي وفيما أقوله للناس، ففورة الشباب والزعامات والتطلع إىل أعلى انتهينا منها، ومن هو يف                 

وعلى أمثايل أن يقولوهمثل سين جيب أن يكون صادقاً وأن أقول لألجيال بعض ما جيب علي . 
دة مرات أن العامل العريب كان منذ مخسني سنة خرياً مما حنن فيه، وأن الناس كانوا                 لقد أشرت ع   -

سالمي فيه متحابني ومتصافني، وكنا حنف بكل من جاء إىل البيت احلرام حاجاً من أفالذ كبد العامل اإلِ                 
عدين زرافات  بأسره والعامل العريب على اختصاره، نزفهم ونستفيد منهم ونتتلمذ عليهم، ونلتقي م متوا            
جاءنا أناس  ..  ووحدانا يف احلرم ويف األماكن اليت يرتلون ا عند املطوفني، ونأخذ عنهم ونتعرف م              

وهذه األشياء يشاركنا فيها الرعيل     .  كثريون منهم حممد حسني هيكل، صاحب كتاب يف مرتل الوحي         
وسنتناول يف هذه األمسية    .  الذي عشنا معه ومنهم األستاذ حممود عارف واألستاذ عبد ايد شبكشي          

 .وفد العروة الوثقى
 عندما ذهبت إىل بريوت كنت أتطلع إىل إجياد صالت وثيقة بني شباب هذه البالد، وبني أدباء                 -

البالد العربية األخرى فبعد التحاقي باجلامعة األمريكية يف الكلية الثانوية التففت حول جهابذة اجلامعة              
كنت أمسع م قبل أن أراهم مثل الدكتور قسطنطني زريق والدكتور             األمريكية يف بريوت، الذين     

 .جربائيل جبور واألستاذ أنيس املقدسي وغريهم
 وباملناسبة فإن صليت مبحمد سعيد عبد املقصود جعلتين أعرب من حبر متالطم من الصحف،                 -

زيز ضياء واألستاذ عبد    ذلك أنه يف تلك األيام مل يستطع أحد من كبار األدباء أمثال أخينا األستاذ ع               
ايد شبكشي أن يتحصل على الصحف مجيعها إال عن طريق التبادل، فإذا اشترك األستاذ عزيز مثالً                 
يف السياسة يشترك أمحد قنديل يف جريدة أخرى والعواد يف ثالثه، ويتبادلون بعد ذلك هذه الصحف،                 

 .فتدور بينهم ريثما يأيت الربيد من مكة
 توثقت عالقيت مبحمد سعيد أصبحت آخذ من الصحف ما أشاء وأذهب ا               أما أنا فبعد أن    -

طاهر زخمشري، حممد عمر    :  خوانإىل البيت وأقرؤها، ويشاركين يف هذه الصلة مبحمد سعيد بعض اإلِ          
. توفيق اجلماعة الذين هم مبكة، ولقد كنت أكثرهم حظاً ألين كنت مالزماً للمطبعة وحملمد سعيد                 

 شارل مالك والدكتور قسطنطني زريق، فلما ذهبت للجامعة يف بريوت تفضل             فكنت أمسع بالدكتور  
          الدكتور قسطنطني زريق فعمل يل دعوة ومجعين بالدكتور جبور ومى عفراوي إخل ؛ وجلسنا جلسة      ت



وبعثها )  بالعقال القصب (  طويلة ممتعة، يف ذلك الوقت األخ حممد سعيد عبد املقصود أخذ يل صورة               
 املصورة، وكتب أسفل الصورة شاعر الشباب عبد اهللا بلخري يتوجه للجامعة األمريكية يف              لة اللطائف 

 .بريوت، جاء العدد منها فقرؤوها باجلامعة
، فجاءين الدكتور حممد عبده غامن ميين اجلنسية شغل وظيفة            كما حبثوا عين حىت اهتدوا إيلّ      -

 علي أمحد باكثري من القاهرة رسالة يقول له         مدير عام للمعارف بعدن، وذلك بعد أن كتب له األستاذ         
لك دعوة من الدكتور قسطنطني زريق،      :  يصلك فالن فاعنت به، فسأل عين حىت وجدين وقال يل         :  فيها

 ريد أن نرى هذا الذي حضر من احلجاز كأول مبتعث، وهو يدعوك لزيارته يف بيته، وسيجمع                ويقول ي
 .لك جمموعة من األساتذة

كتور جربائيل جبور كتب أحسن كتاب عن األدب احلجازي عن عمر بن              وعلى فكرة فالد   -
أيب ربيعة، وقد صدر اجلزء األول منه، وال يوجد هلذا الكتاب نظري بني كتب من كتب عن احلركة                    

عندما صدر اجلزء األول دهش     .  سالمي األول األدبية احلجازية يف العهد اجلاهلي ويف أوائل العهد اإلِ        
حممد سعيد عبد   .   ألنه ما ترك صغرية وال كبرية عن احلجاز شعراً أو نثراً إال ذكرها              األدباء عندنا هنا  

املقصود كان من السباقني فاشترى نسخة منه وقرأها، مث أعطانيها فقرأا، أما األستاذ حممد سعيد                 
 .ضافة إىل ديوان بشارة اخلوريالعامودي فقد طلب مين أن أرسل له هذا الكتاب باِإل

 الدعوة اليت وجهها الدكتور قسطنطني حوايل مخسة وعشرين أستاذاً كنت الصغري             وقد ضمت  -
اجلريء بينهم وصحبت معي الطالبني حممد بن الشيخ عبد اهللا السليمان وعبد الرمحن بن الشيخ محد                 

   السليمان، وحينما دخلت عفين عليهم وغاب عين أن هؤالء الدكاترة هم أساتذة الشرق األوسط            ر
 إذا سألين الدكتور قسطنطني زريق،      العريب كله، وأخذوا يسألونين أسئلة حمبة وتشجيع وخاصةً       والعامل  

هل أنتم يف   :  ومن أسئلته اليت ما زالت عالقة بذاكريت قوله       .  أتذكر بأنين أسترسل وأجيب عليه بعفوية     
م تلك األيام   احلجاز تتكلمون مبثل ما تتكلم به اآلن معنا؟ وهذا السؤال جاء من منطلق عدم معرفته               

وسألين كيف احلركة األدبية؟ وكيف كذا، وكيف       .  هلجتنا، ألن املصطافني كانوا إما عراقيني أو مصريني       
كذا؟ كما كان الدكتور جربائيل جبور أحد السائلني، وقد غمرين اجلميع بعطفهم وحمبتهم، وكانت                

ن عواد واألستاذ محزة شحاتة     رغبتهم التعرف على أدباء اململكة، فقلت هلم عندنا األستاذ حممد حس           
واألستاذ حممد سرور صبان فقالوا وملاذا ال ينشرون إنتاجهم األديب فنحن ال نعرف عنهم شيئاً، وجيب                 
عليك أن تقوم بالتعريف م عن طريق مجعية العروة الوثقى اليت تضم خنبة من الشباب العريب يف اجلامعة                  

ني االنضمام إليها، وأن ينتموا إليها ويتم تبادل األفكار         األمريكية، ويف استطاعة زمالئك من السعودي     
وللجمعية مستشار من اجلامعة كعادا، فكل مجعية هلا مستشار          .  العربية والقومية مع املنتسبني إليها    

والدكتور قسطنطني زريق من أوائل من دعا للقومية العربية باملفهوم العصري احلديث وألف فيها كتابه               



وعند قيامي بزيارة مجعية العروة الوثقى، أخربين املسؤولون فيها بأن اجلمعية تعتزم             .  "الوعي القومي "
إقامة حفلة تكرمي يل ألنين قادم من احلجاز، وقد فوجئت باألخ حسني سراج الذي أخربين بأنه قرأ يف                   

. لالعتذار أن ألقي قصيدة وال جمال        علي جملة العروة الوثقى بأنين سأكون ضيف هذا األسبوع، وأنَّ         
كما تعلم حنن مجاعة دائما نستحي وليس عندنا استعداد للظهور، غري أنين قبلت نصيحة األخ                :  فأجبته

بعد ثالثة أسابيع قرأت يف جملة املكشوف محلة         .  حسني، ونظمت قصيدة وألقيتها يف حفلة التكرمي       
، وأم  "السوربون"ا  شعواء على مجيع أدباء مصر، حيث وصفوا بأم لصوص تثقفوا يف جامعات فرنس            

إم لصوص، عندئذ محلت نفسي     :   مهامجة كتاب مصر وأن يقال      علي لقد عز .  اخل...  يسرقون املقاالت 
أهالً :  حاالً وذهبت إىل دار املكشوف، فوجدت رجالً كبري السن بدأته بالسالم فأجاب مرحباً قائالً              

أنا :  تفضل أنا هو ؛ فقلت    :  فقال.  س حترير الة  أريد مقابلة األستاذ فؤاد حبيش رئي     :  فقلت له ..  وسهالً
تلميذ سعودي يف جامعة بريوت بالكلية الثانوية، فاستبشر وطلب مين اجللوس، وبعد أن أخذت مقعدي               

يا أستاذ أنا ممن يطالع جريدتكم وبيدي عدد منها أتيت به إليك، قال يسرنا               :  قلت له باجلرأة العفوية   
نعم، حنن  :  حتملوا على مصر وعلى جهابذة أدبائها، هل قرأا فقال         هذه احلملة اليت    :  ذلك، فقلت 

 !نضع العمود وترمجته فما الذي تريد أكثر من هذا؟ 
 قلت هذا ال يسمى سرقة رمبا اقتباس، وحنن مل نطلع على املصادر اليت نقلتم عنها، وال يقال                   -

ي العامل العريب كله بالنهضة العربية      مصر ه :  وملاذا احلماس ملصر؟ فقلت   :  فقال.  عن مثل هذا إنه سرقة    
إذا مل يكونوا   :  هل حتبوا يف احلجاز؟ قلت طبعاً؟ فقال هل تعتربوم عرباً؟ فقلت           :  قال.  سالميةواِإل

يا أخي هم مل يعترفوا ذا وإمنا النعرة الفرعونية عندهم، فهذا توفيق            :  عرباً فمن يكون العرب إذن؟ قال     
 .ي السيداحلكيم وهيكل وحىت أمحد لطف

 مث طلب مين أن أكتب لألدباء يف احلجاز لريسلوا إنتاجهم األديب شعراً أو نثراً لنشره يف                    -
وليوطدوا صالت التعارف بني أدباء احلجاز وأدباء الشام، فأرسلت رسالتني            "  املكشوف"جريدته  

مد سعيد أن   إحدامها لألخ حممد سعيد عبد املقصود واألخرى للشيخ حممد سرور، وطلبت من األخ حم             
يقرأ الرسالة اليت بعثت ا إليه على أدباء احلجاز، وقلت له فيها إنكم أناس ال يعرفكم أحد، فجاءتين                   

يا شيخ ال تتعب نفسك انتبه لدروسك        :  رسالة جوابية من األستاذ عبد الوهاب آشي قال فيها          
 فقد كتب يل عدة صفحات      أما األستاذ حممد حسن كتيب    .  خوان هنا عيبهم أم ال حيبون الظهور      فاِإل

هل تريد  :  أما جواب األستاذ حممد سعيد فقد جاء فيه        .  وأرسل يل مقاالً نشرته يف جريدة املكشوف      
 .وأنت أعلم بالواقع؟ إم مشغولون. تعريفاً مبا هو احلال

،  وخالل إقاميت بلبنان ذهبت للشام أمحل معي كتاب وحي الصحراء بعد مولده مباشرةً                -
 األيام وصاحبها األستاذ نصوح بابيل، وبطريقيت اخلاصة تعرفت باألستاذ كرد علي             وتوجهت جلريدة 



ودخلت عليه يف مكتبته، فرحب يب، مث ذهبت ملصر ووزعت نسخا من وحي الصحراء، وزرت السيد                
أمحد لطفي السيد يف دار السياسة وهيكل وغريمها، وكل واحد كان يتقبل اهلدية، وهكذا كانت                  

 .أحب االتصال والتعارفهواييت من صغري 
هل ظفر الكتاب بتعليق أو دراسة؟      :   وسأل أحد احلضور معايل الشيخ عبد اهللا بلخري قائالً          -

ما عدا جريدة اجلريدة أحتفظ بتعليقها، وحنن هنا مع األسف ليست لدينا            :  فأجاب بالنفي وأردف قائالً   
فالدراسة .  ن ظفر بنصف عمود   دراسات، فاألديب ينحت عمره يف تأليف كتاب ويهديه، والشاطر إ          

 .اجلادة غري موجودة يف العامل العريب كله مع األسف
 عندئذ اغتنم أحد احلضور الفرصة وطلب من معايل الشيخ عبد اهللا بلخري أن يسرد بعض                  -

كانت وظيفيت عند امللك عبد العزيز      :  فقال معاليه .  ذكرياته عن امللك عبد العزيز رمحه اهللا رمحة واسعة        
ذاعات كما هو معروف، وأنا أحد ثالثة أو أربعة كنا مكلفني ذه املهمة، فقد               األخبار من اإلِ  تسجيل  

أما عبد العزيز املاجد فكان مكلفا      .  كنت أتوىل إذاعات احملور يف برلني، وكان امللك يهتم بأخبارها          
لنا معاملة حسنة ألننا    وكان امللك عبد العزيز رمحه اهللا يعام      .   لندن، وكنا ال نفارق الراديو     BBCبإذاعة  

 .كنا صغار السن جنهد أنفسنا طوال الليل، وكان ال يسمع أي خرب إال عن طريقنا
 من جهة أخرى كان امللك سعود رمحه اهللا يهتم بسماع األخبار، فكلف مترمجاً سوداين                  -

 يتلقف امللك   اجلنسية امسه خالد خليفة، وطلب منه أن يستمع لكافة احملطات وأن خيربه باملهم، فأول ما              
امللك عبد العزيز غفر اهللا له ما كان         ..  سعود رمحه اهللا خرباً يذهب جرياً إىل والده امللك وخيربه به           

يرغب أن يصل إليه خرب صغري أو كبري إال عن طريق من وظفهم، وإذا بلغه خرب عن غرينا فإنه سرعان                    
 :صدد جيدر بنا أن نذكر هذه احلادثةويف هذا ال. ما ميسك مساعة اهلاتف ويبارك لنا من باب العتاب

 يف ليلة من الليايل كان امللك عبد العزيز يتلهف لسماع أخبار العلمني، وقد طلب منا أن                   -
كانت أخبار العلمني مزعجة حيث أن روميل       ..  نوقظه من نومه إذا كان هناك خرب مهم، ألنه مع احللفاء          

ات املدافع تسمع فيها، وأن السفارة الربيطانية يف        سكندرية، وأن أصو  على مسافة أربعني كيالً من اإلِ     
         ئ نفسه للهروب إىل السودان، وأن احللفاء     القاهرة بدأت حترق وثائقها، وأن شيخ العرب العقاد بدأ يهي

 من هناك،   قرروا إنشاء ما يسمى خبط فلسطني املشهور، باعتبار أن مصر ستسقط فيكون الدفاع حينئذٍ             
 .ارومألت الدنيا هذه األخب

أنا بدأت خبطب هتلر وخطب رشيد علي الكيالين واحلاج أمني            :   ال بأس أن أقول قصة      -
       م كانوا يف برلني، كذلك كنتأقوم بتسجيل ما تذيعه إذاعة إيطاليا يف باري بالعربية،           احلسيين أل 

تذيعه هذه  وحمطة الشرق األوسط يف البلقان اليت أقامها األملان، كذلك حمطة فيشي وألتزم بكتابة ما                
وهذا يتطلب مين العمل طول     .  احملطات إذا مل يكن ا تعارض وإذا تعارضت فالصحيح ما تذيعه برلني           



الليل والنهار وامللك عبد العزيز رمحه اهللا كان يقدر هذا العمل ويواسينا ويطلق علينا من حوله األوالد                 
 .املدللني

نس البحري حبرص، وباملناسبة لقد أصبحت       وكان رمحه اهللا يوصينا باالستماع إىل تعليقات يو        -
 بكل عدد يصدر    صاحب يونس البحري وهو عدو لدود لألستاذ عيسى خليل صباغ، وكان يبعث إيلّ            

وأنا أداريه على طريقة    "  األخ العزيز "واليت تصدر يف باريس، ويكتب يل       "  العرب"من جريدته املسماة    
 وكنت أستكثر عليه التعليقات العظيمة عندما يذيعها         إخل، ...وإذا طلب شيئاً عملناه   "  داروا سفهاءكم "

هل يونس ذه الثقافة لكين علمت بعد ذلك        :  يف برلني، وكنا كلنا مشدودين إىل برلني، وكنت أقول        
 إىل ايتها وهو الذي يكتب      ١٩٣٩أن هناك جندياً جمهوالً وراءه يف إذاعة برلني منذ بداية احلرب سنة             

من .  يونس إال أن يكون بوقاً هلذا الرجل، مثل ما كان أمحد سعيد بوقاً لسواه             هذه التعليقات، وما على     
هذا الرجل الذي كان وراء يونس البحري يا ترى؟ إنه حممد تقي الدين اهلاليل أستاذه الكبري، ولقد                   

 .إخل… سالم فهو إذن أحد الكتاب والدعاة إىل اِإل" الفتح"كنت أقرأ له يف جريدة 
سالمية، مث سافر إىل اهلند      ويف مكة ألف كثرياً من الكتب اإلِ       ١٩٤٣نا سنة    كان يف الرياض ه    -

إذا أردمت  :  ومن هناك توجه إىل برلني فقامت احلرب، األمري شكيب أرسالن كتب إىل األملان وقال هلم               
أحسن من يتقن العربية يف أوروبا فعليكم مبحمد تقي الدين اهلاليل، طالب من املغرب يدرس يف جامعة                  

ذاعة وهو حميط باللغة العربية     للحصول على درجة املاجستري أحضره الربوفسور املسؤول عن اإلِ        "  ونب"
أنت منذ هذه اللحظة موظف عندنا ألننا داخلون على حرب وأنشأنا            :  فوجد أنه كرت مثني، فقال له     

 .قسماً عربياً جديداً
نت يف املغرب منذ مخسة      وكنت أظن أن يونس البحري هو الذي أنشأ القسم العريب، وقد ك            -

عشر يوماً، فذهبت أزور األستاذ اهلاليل ألول مرة، وقد بلغين أنه موجود يف الدار البيضاء فاتصلت به                 
تليفونياً فذهبت إليه، ووجدت أن عمره يبلغ ستاً وتسعني سنة، ال يستطيع احلراك إال أن عقله كامل                  

ومن :  تكتبوا ليونس البحري، فضحك وقال    لقد كنت أكتب أحاديثكم اليت كنتم       :  الوعي، قلت له  
إنين كنت أكتب هذه األحاديث وتذاع      "  :أخربك أين كنت أكتبها هلذا الرجل الشرير؟ مث أردف قائالً         

يف الشاطئ اآلخر   "  يقصد عيسى صباغ  "، وكان األستاذ    "واألملان يهتمون ا كثرياً ألا هي املعقولة      
واقعة دنكرك املشهورة ال أول هلا      .   إذا اشتملت على صور أدبية     يبارز من املانش، وكنا نكتب املبارزة     

 األخبار عن القوات ومن مات      – اجلالء   ِلن ليلة أُع  –وال آخر، وكنا معلقني ا، فجاءتنا يف تلك الليلة          
        ة، وكان امللك عبد العزيز مع احللفاء متضايقاً، فأتيت          وهلك أو غرق أو أسر، كانت زوبعة أخباري

تعليق إذاعة برلني بأسلوب األستاذ تقي الدين ووصف املعركة وصفاً رائعاً بصوت جهوري              للملك ب 
 : وانتهى من وصف هذه الكارثة بالبيت العريب املشهور]صادف قلباً خالياً فتمكنا[



ــه   ــرب هارب ــثل الذ باهل ــيل، وم قت
. 

ــريق يف اِإل  ــراح ف ــثــلهف ــار وم س
. 

لقاء يف صورة دراماتيكية مسرحية، ومثل هذا ال جييده إال مثل األستاذ تقي الدين                وكان اإلِ  -
 !!اهلاليل طبعاً

 حني جاءت األخبار بسقوط مصر والعلمني تغري عندنا كل شيء يف الرياض، وكنت أقرأ تلك                -
إنك :  اً ممتازة، وقالوا  امللك كلهم حيبونين وصليت م جد     األخبار بكل هدوء، ألن املستشارين حول       

. فأنت تنشئ عدداً من اجلمل املمتازة، مث يفلت منك الزمام          ..  تنسى نفسك عندما تقرأ خطب هتلر     
يا عبد اهللا أنت تعرف أسرار البالط        .  وقال يل الدكتور رشاد فرعون، صديقنا حي يرزق عافاه اهللا          

ملاذا؟ قال ألنك تنسى نفسك عندما تقرأ       :  ك أن تذهب ضحيته فقلت له     وأخشى علي .  وأنت تربيت فيه  
رنا اللهجةتعليقات يونس البحري، فيجب أن تقرأ على مهلك وال تتحمس، فاستجبنا للرغبات، وغي. 

فوجئنا ذات يوم بأن امللك عبد العزيز توجه جلدة وكنا           :   واآلن دعونا نتكلم عن روزفلت     -
: ديرها الشيخ عبد السالم غايل، وأخذنا جنادل وحناور من أبلغنا ذلك، وقلت           مقيمني مبكة بدار ضيافة ي    

سنجمع له األخبار حىت يعود، وعندما تأكدنا من سفر امللك إىل جدة            .  ال بد أنه سيجلس ليلة مث يعود      
ومل يهاتفنا أحد بذلك، قررنا أن نتمتع بضعة أيام بالتجوال يف أسواق مكة، لكن فرحتنا مل تتم، فقد                    

الدنيا انقلبت يف البحث عنك، كان ذلك الشخص هو حممود           "  األخ عبد اهللا  "  :اجأين أحدهم بقوله  ف
إن امللك عبد   :  الشيخ أعطاين سيارته وقال   :  بستنجي سائق سيارة الشيخ حممد سرور الصبان، مث قال يل         

سرعة، إنه يقول لك ب   :  أي باخرة؟ قال  :  العزيز يسأل عنك ويطلب حضورك إىل الباخرة، فقلت له         
 فإذا مل أحضره معي فماذا      ،قلت له دعنا منر على دار الضيافة لنحمل املذياع ألن كل عملي متعلق به              

خيمتان، ثالث قرب ماء، وبرميالن، وأربع       :  يريد مين ابن سعود؟ فأخذت املذياع ومتعلقاته وهي        
رك، إن مل تكن معي     ال ميكن أن أحت   :  فقال أين حنمل كل هذا يف سيارة العم حممد؟ فقلت له          .  بطاريات

كل هذه األشياء، وعندما وصلنا إىل باب اجلمرك ووجدنا الشيخ محد السليمان جالساً على كرسي                 
يصايل خوان غضبان ينتظر، ألن امللك كلفه بانتظاري وإركايب الزورق الكهربائي إلِ          وحوله مخسة من اإلِ   

بق إال ساعة على آذان املغرب، والبد أن        إىل الباخرة، وأول ما أقبلت عاتبين وكان الوقت متأخراً مل ي          
وملا وصلنا الباخرة، وجدنا األمري فيصل مع مرزوق الرحيان، فأول ما رآين             .  تبحر املدمرة قبل املغرب   

عطلت األمة، مث قال اطلع، وكان للمدمرة سلم من احلبال ال يطلعه إال القرود مل نستطع الصعود                 :  قال
طال عمرك الراديو، فحوقل    :  إىل سطح املدمرة قلت لألمري فيصل     إال مبساعدة البحارة، وملا صعدت      

وبصرت !  كل هذا حيدث وأنا ال أعلم إىل أين؟       .  وطلب من مرزوق الرحيان أن يطلع الراديو ومتعلقاته       
       مشرياً من الطابق الثاين بالصعود فصعدت وتوجهت صوب          باألمري حممد بن عبد العزيز يصيح علي 

. مل يكن يعلم باملهمة أحد غري األمري فيصل وعبد اهللا السليمان           .  !أخرت علينا ت:  امللك رأساً، فقال يل   



ال بأس عليك   :  طال عمرك مل خيربين أحد، فقال     :  ملاذا تأخرت قلت  [:  وعندما اختلى يب امللك قال    
، وأخذت مكاين يف زاوية من زوايا املدمرة، فوجدت األمري حممد واألمري منصور قاعدين تاركني               ]اقعد
دهم الصدر، فلما قابالين قال األمري حممد من أنت حىت جتعل أيب ينتظر قدومك؟ مل أجب مسوه،                   لوال

. اجلس والزم الصمت  :  قال..  ادخل ال ندري إىل أين، فكررت السؤال      :  ولكين سألته إىل أين؟ فقال    
فلت بعد  إن الرئيس روز  :  لقاء الضوء على لقاء امللك عبد العزيز بالرئيس روزفلت، أحب أن أقول           وِإل

مرباطور احلبشة   قال للمستر تشرشل أريد أن أبعث تلغرافاً البن سعود وإلِ           ١٩٤٥مؤمتر القرم سنة    
ولفاروق، أعرب فيه عن رغبيت يف االلتقاء م وخصوصاً ابن سعود، فأجابه تشرشل بأا فكرة طيبة،                 

ء الثالثة ذهب إىل فينا وألقى      وأردف قائالً وأنا أريد الذهاب إىل هناك، وقبل أن يتوجه ملقابلة الزعما            
رسلت برقية الرئيس روزفلت بالشفرة     أُ.  خطاباً عظيما شرح فيه بعض املعلومات عما جرى يف مالطا          

غ امللك عبد العزيز أنين أرغب مقابلته إذا مل يكن هناك ما مينعه عن               بلِّ:  للكولونيل إدي يقول له فيها    
وهذه التفاصيل  .  ومت االجتماع بينهما يف البحريات املرة     لكولونيل إدي أخرب األمري فيصل      ا.  حتقيق ذلك 

 .عرفناها من السفري األمريكي الذي كان معنا يف املدمرة األمريكية طبعاً
 مث مت االتفاق بني الوفدين على ترشيح شخص من كل وفد ليكون ضابط اتصال، فتم                    -

مريكي هي عدم معرفته ومتييزه     ترشيحي لتويل تلك املهمة واملشكلة اليت واجهت ضابط االتصال األ          
الكومندان يود أن   :  فجاءين الضابط وقال  .  لألمراء من غريهم، حىت يتم اختيار الغرف املناسبة هلم         

يعرف األمراء لكي خيصص هلم غرفاً طيبة، لكن األمراء احتلوا الغرف كلها، وبقي الضباط كلهم                 
خوان السعوديني، مل   بعض اإلِ خارج الغرف وعندما حضرت وجدت الغرف كلها موزعة غري أن             

يظفروا بغرفة، ومنهم األستاذ سراج زهران الذي عمل له شراعاً، والشيخ يوسف أخذ خيمة صغرية                
أريد مكاناً يل، وكما هي     :  ربطها على مدفع وعندما مل أجد مكاناً أقيم فيه قلت للضابط املسؤول             

. خالء مع أربعة أشخاص سآمرهم باإلِ     هناك غرفة ا ضابط واحد    :  بساطة األمريكان وكرمهم قال يل    
عفواً وحاولت أن أعود    :  وحينما دخلت الغرفة وجدت الضابط حيمل صور زوجته وعائلته، فقلت له          

حنن جيب أن نغادر    :  نعم ولكين عدلت عن هذا فقال     :  أال تريد السكن ا؟ قلت له     :  القهقرى فقال 
 .الغرفة اآلن ألننا تلقينا أمراً بذلك

خرة يف طريقها إىل البحريات، واستدعيت بعد ذلك ابن عبد الواحد املسؤول              وحتركت البا  -
عداد القهوة  عن إعداد القهوة ليقوم بإعداد القهوة وتقدميها كالعادة، وواجهتنا مشكلة املكان الصاحل إلِ            

شب، فيه، فالقهوة ال تعد إال باخلشب واملدمرة حتمل عدداً من القنابل، كما إن أرضية املدمرة من اخل                 
 . كثرياً يف حل تلك املعضلةوخشية اشتعال النار يف اخلشب أو انفجار القنابل، فقد لقينا عناًء



 بعد انتهاء اجتماع امللك عبد العزيز رمحه اهللا بالرئيس روزفلت انتهت مهمة األمريكان                 -
            بأن الرئيس  رنا  ِبوركب الرئيس روزفلت حاملة طائرات وأخذ طريقه إىل أمريكا، ويف الوقت نفسه أُخ

جنليزية أن تعود بنا إىل حبرية قارون الجتماع امللك عبد العزيز به، وبعد             تشرشل أمر إحدى املدمرات اإلِ    
جنليزية أن مت لقاء امللك عبد العزيز بالرئيس تشرشل توجهنا للبحر يف طريق العودة لبالدنا يف املدمرة اإلِ                

فعند صعودي إىل املدمرة وجدت أحد      .  مريكيةفوجدنا أن كل شيء خيالف ما ألفناه يف املدمرة األ          
أنا سعيد برؤيتك ويل الشرف أن      :  جنليز على باب املدمرة يسأل عين فعرفته بنفسي، فقال يل         الضباط اإلِ 

احلمامات كلها مقفولة ال    :  أخربك بأنين وأنت سنتعاون على حفظ النظام، وعندي هذه القائمة اآلن           
 أما البقية فهناك خيمة يستطيع الشخص بداخلها أن يضع يف             تفتح إال لألمراء وألمساء موجودة،     

 املدمرة باملاء وإىل البحر، وليس هناك من        ةقراطيس اخلارج من السبيلني مث ترمى يف البحر وتغسل أرضي         
 .وسيلة حتول بيننا وبني استخدام هذه الطريقة

ط املكلف قائمة   خوان جاءين وهو حمصور جداً يريد دخول احلمام، وبيد الضاب            أحد اإلِ  -
باألمساء، ومل يستطع حينما سأله عن امسه أن يكذب ويقول أنا األمري فالن مثالً، فأمره أن حيضر له أمراً                   

 على سبيل   -متأسف  :  من السيد بلخري، فسألين أن آمر بدخوله احلمام، فرجاين أن أدخله، فقلت له             
ات كيساً من الرز وتوابعه وهذا سعر        تلقيت أوامر بعدم السماح إال إذا دفعت السعر، فه          -املزح  

وهنا انفجر احلاضرون ضحكاً، مث واصل معايل الشيخ بلخري هديته           .  البول، أما غريه فله سعر آخر     
ومن هنا  !!  فقلت له ادخل    ...  وبعد أن فرحنا وجهت كالمي للعسكري وأمرته أن يدخله         :  بقوله

إىل ..  فهناك نعمل ما نشاء نذبح ونطبخ     ..  يكانجنليز ختتلف عنها عند األمر    يتضح أن املعاملة عند اإلِ    
غري ذلك، والثالجات مآلنة مبا لذ وطاب، وكل يعمل ما يشاء، األمريكيون ال تسمع منهم إال عبارة                  

  ...خوان ؛ والسالم عليكموأشكركم أيها اِإل" نعم يا سيدي"
 

  ))تعليق األستاذ عزيز ضياء(( 
خري من حديث ذكرياته، علق األستاذ عزيز ضياء        بعد أن انتهى معايل الشيخ عبد اهللا بل       

 :بقوله
الواقع أن أحاديث الصديق األستاذ عبد اهللا عمر بلخري ممتعة جداً، وهو دائماً ميتعنا ا،                 "  -

 ولكن ليس املوضوع الذي أود طرحه اآلن على األستاذ          "...حبيث نتمىن أن لو نظل معه حىت الصباح       
 عبقريته وخدماته ونشاطه وذكائه أيضاً، فأنتم رأيتم كيف كان           بلخري موضوع إطرائه والتحدث عن    

يستعمل ذكاءه يف مواقف قد يتعذر على كثريين أن جيدوا فرصة الستعمال ذكائهم، ولكن ما أود                  



طرحه على األستاذ بلخري ورمبا يكون قد طرح مثلها األستاذ باطريف الذي كان ينقل إلينا أحاديث                  
 .إين مل أقرأها كلها وإمنا قرأت الكثري منها: ألوسط، وأود أن أعتذر لو قلتاألستاذ بلخري يف الشرق ا

 هناك ما يتردد يف أذهان كثريين، رمبا حىت من اجلالسني معنا يف هذا املكان، وهو سؤال سأله                   -
قبلي فيما أظن على صحيفة عكاظ األستاذ عبد اهللا عمر خياط، وهو سؤال وارد، وأنا كذلك أود                   

 ال  ]شاعر األمة الكبري  [عنوان الضخم الذي اختاره باطريف على ما مسعت، وهو عنوان            طرحه وهو ال  
 !فأي أمة أنت شاعرها؟... بأس بالكبري ولكن العقدة ينبغي أن تكون مع األمة

سالمية فيها أمم   سالمية واألمة اإلِ   هناك أمم كثرية يف األرض منها طبعاً ويف مقدمتها األمة اإلِ           -
 . أمة أنت شاعرها؟ كما أراد باطريف أو كما أراد أبناء السيد علي حافظ؟ هذه واحدةكثرية جداً، فأي

 لقد كان يستطيع باطريف أو أبناء حافظ أن يقولوا شاعر األمة العربية، ولكنهم سيجدون                 -
مئات من الناس يقولون ال؟ وما الذي خوله أن يكون شاعر األمة العربية وفيها شعراء كثريون ال                    

نا وبالغة وقدرة على نظم الشعر من األستاذ عبد اهللا بلخري؟ على كل حال هذه واحدة                  يقلون وز 
 .تلك واحدة. تلوب وتتردد وتدور يف أذهان كثريين رمبا حىت بني احلاضرين

إنك الليلة أعطيتنا ما ينبغي     :   أما األخرى فما قرأته من ذكرياتك أو مذكراتك، أود أن أقول           -
رفه الناس ليس أسراراً، فما ذكرته شيء طريف وعميق، ويدل على عظمة            أن يكتب وأن يقال وأن يع     

عبد العزيز بن سعود يرمحه اهللا، وعلى قدرته الفائقة والغريبة على التعامل حىت معك أنت وأنت يف تلك                  
 وكثري من األشياء اليت ذكرا الليلة تستحق أن تذكر وأن تنوه ا، وأن تفخر بأنك                ...السن الصغرية 

أما ما قرأته لك وأقرر أنه قليل، فمنه         .  واحداً من شهودها أو من أبطاهلا أو من املتمرسني ا          كنت  
 .تاريخ املشايخ عبد اهللا محدوه، أو الشيخ املاحي من مشايخ مدرسة الفالح

 فتلك معلومات يعرفها الكثريون حىت ولو مل يعرفوها، فهي ال تضيف إىل تارخينا ومعلوماتنا                -
فأنت كبري ليس بشعرك، ولست أنت بشاعر األمة كما           ..   بأن يكتبه عبد اهللا بلخري      شيئاً جديراً 

: وصفوك، وإمنا أنت الشاعر العريب الذي تفخر به هذه األرض ويفخر به زمالؤك مجيعاً ولو أم قالوا                 
ومسعنا شاعر احلجاز أو الشاعر العريب وكفاية، أو لو أنك أعطيتنا من ذكرياتك اليت مسعنا بعضها اليوم                 

بعضها اآلخر فيما مضى لكنت أضفت إىل تاريخ هذا البلد وإىل معلوماتنا الشيء الكثري، الذي حنتاجه                 
ونستحق أن نسمعه منك بالذات، فأنت خري من يستطيع أن يقصه علينا وأن خيربنا به، وهي حقائق ال                  

ح يف حكم املباح لكل من   بأس أن تذكر، وأنت تعرف أن ما مضى عليه ثالثني عاما أو أكثر أو أقل أصب               
 .يريد أن يتحدث عنه

 واللوم أوالً وأخرياً على هذا الشاب الباطريف الذي مل يستطع أن يسأل فيما يبدو يل األسئلة                  -
اليت تستخرج الدرر الغوايل من صدور ومن ذاكرة وخمزون الذاكرة عند األستاذ عبد اهللا عمر بلخري،                 



ل هذه الكلمة اليت ظلت تلوب يف نفسي وأمسعها من كثريين ؛             فأنا صديقك ويل احلق أن أقو      ومعذرةً
 !! والسالم عليكم ورمحة اهللا 

 

  ))قصيدة اللواء علي زين العابدين(( 
مث قرأ مذيع احلفل األستاذ حسني جنار قصيدة اللواء علي زين العابدين مشاركة منه يف                 

 :قدمة موجزة قال فيهااالحتفاء مبعايل الشيخ عبد اهللا بلخري، بعد أن قدم هلا مب
هذه حتية ملعايل الصديق الشاعر الكبري، وما يربطين به هو ما           :   يقول األستاذ علي زين العابدين     -

دفعين يف كتابة هذه األبيات اليت أعتربها أقل بكثري مما يستحق، ألن ضيق الوقت مل يسعفين بأن أصوغ                  
 :تذر عما جاء ا من قصور وتقصريأكثر من ذلك، فما نظمتها إال بعد ظهر هذا اليوم، وأع

ــ ــنة وودادأوعــــ زٍة وبثيــــ
. 

بلخـــري لـــيس بعاشـــق لســـعاد 
. 

مشخــت مفاخــرها علــى اآلمــاد   
                                     .                        

ــربية   ــة عـ ــق أمـ ــري عاشـ بلخـ
. 

ــاد  ــغ شـ ــزا كأبلـ ــدو بعـ يشـ
. 

مـــن ذا تغـــىن بالعـــروبة يافعـــاً 
. 

وخطــا لــوحدا علــى األبعــاد   
. 

مـــن ذا أذاب حـــدودها يف شـــعره 
. 

ــداد   ــى بغ ــرموت إىل مح ــن حض ]م
. 

ــالدي  [  ــوطين وب ــرة م ــب اجلزي ح
. 

ــوقاد  ــتلهب الــ ــندائه املــ لــ
                                                            . 

ــتت    ــد أنص ــها ق ــرة كل ــإذا اجلزي ف
. 

نغـــم تـــردده شـــعوب الضـــاد
. 

ــه     ــإذا ب ــعره ف ــرة ش ــم اجلزي ع
. 

بلخــري حطــم شــامخ األســداد   
. 

ــدوه   ــال عـ ــنا مث قـ ــوا وقلـ قالـ
. 

ــاد  ــل عمـ ــرفعها بكـ ــباً، ويـ حـ
. 

ــبالده   ــبه لـ ــر قلـ ــازال يعصـ مـ
. 

والـــيوم شـــاعر طـــارف وتـــالد
                                                            . 

ــبابه    ــره بش ــاعر عص ــان ش ــد ك ق
. 

ــاد   ــل مج ــب ك ــد قل ــب يهده قل
. 

ــوغها   ــني يص ــعار ح ــل األش ــا أمج م
. 

ــحر واِإل ــاز واِإلبالسـ ــادعجـ رشـ
. 

بلخــــري رب يــــراعٍة فياضــــة 
. 

ــاد   ــغان واألحق ــن األض ــرت م ظه
. 

ــري رب مشـــاعر جياشـــة    بلخـ
. 

إال حبـــــب صـــــادق ووداد 
                                                            . 

ــرتويلب  ــف ال تـ ــري رب عواطـ خـ
. 

ــادي    ــيل الص ــا غل ــفي حالو تش
. 

أخالقـــه الغـــر احلســـان روافـــد 
. 

ــه ســ  ــإذا ب ــوادي حبف ــذا ال ان ه
. 

ــى    ــافة والنه ــبالغة واحلص ــع ال مج
. 

الكمـــان ورنـــة األعـــوادحلـــن 
. 

غــرد إذا غــىن حســبت غــناءه    
. 



ــاد  ــيخ يف األجم ــينا الش ــن س ــثل اب م
                                            .                 

ــيمه  ــثريه ونظـ ــيان نـ ملـــك البـ
. 

ــؤادي   ــيض ف ــت ف ــد قل ــنين ق لك
. 

ــاحيب   ــناقب ص ــن م ــدد م ــا ال أع أن
. 

ــداد  ــة األجـ ــن رحيـ ــنه مـ لكـ
. 

شــيخ الشــباب ولســت أذكــر عمــره 
. 

ــنقاد  ــز كالـ ــدر األبريـ ــن يقـ مـ
. 

ــه     ــدر وزن ــال ق ــوض يف املفض اخل
. 

ســـعاديفـــنت يف التكـــرمي واإلِ 
                                                            . 

أكـــرم خبـــوجه ناـــاً ومكـــرماً 
. 

مــن عــامل أو كاتــب أو شــادي   
. 

ــربز   ــل مـ ــرمي لكـ ــرم وتكـ كـ
. 

بالصــــيد والنــــبغاء والــــرواد
. 

ــراً    ــتك عام ــود بي ــا مقص ــيظل ي س
. 

 .. و السالم عليكم
 

  ))تعقيب معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 :لمة األستاذ عزيز ضياء فقامث عقب معايل الشيخ عبد اهللا بلخري على ما جاء يف كل

صدرت جريدة عكاظ وفيها صفحة     :  خوة باهلاتف وقال   لقد كنت يف ماريبا واتصل يب أحد اإلِ        -
 ينكر فيها عليك هذا اللقب، لكنين مل أطلع على املقال فكلفت خالد             ]عبد اهللا خياط  [ألحد أصدقائك   

ى كل ما يقال عين وعلى آراء املتلقني        باطريف وكان يالزمين تلك األيام، كنت أتشوق إىل أن أطلع عل          
قلت له احبث يل عن عدد رقم كذا من جريدة عكاظ،           .  واطلع على انتقادام وليس يف ذلك أي ضري       

 :وأمليت عليه ما عن خباطري تلك الساعة، وقلت فيها لعبد اهللا صديقي أتباسط معه
وإين حبــــرها الــــيوم صــــايل 

. 

مل أكـــن مـــن جـــناا علـــم اهللا 
. 

.  مل أكن من جناة اللقب، وعلى كل حال فإن آراء الناس يف الناس ال ترضي مجيع الناس طبعاً                  -
فاملتنيب معروف ما قيل فيه من قدح ومدح، وام أنه لص كبري، وأنه شاعر مفلق، وبقيت احلقيقة وهي                  

من أركان األدب العريب وشاعر من أعظم شعراء األمة العربية من أوهلا إىل آخرها، وال يضريه                أنه ركن   
 .من كتب عنه أو ارتقى على كتفه، ومثل هذا يقال عن أي شاعر أو أديب

 وحتضرين اآلن قصة، وهي أن األمري شكيب أرسالن كتبت عنه جريدة ولعلها جريدة                  -
أعذبه أكذبه هذا   :  فإن أخذنا املوضوع على طريقة    "  شرق األكرب كاتب ال "الشورى حملمد علي الظاهر     

وارد، وإن أخذناها على طريقة ال عتب فيما يكتبه الناس اختلف هذا املنحى، وما يراه إنسان قد يراه                   
 .هذا هو الواقع.. سالم الغزايل كذلكغريه خالف ذلك، وحجة اِإل

عاصرة حساسية معروفة، فأرجو أال تطغى على       وامل..   أما مسألة احلساسية الزائدة يف املعاصرة      -
ليس من نسج خيال باطريف، فجريدة الشرق األوسط هي اليت كتبت هذا املوضوع من قبل                .  النفوس



شاعر األصالة واملالحم العربية     :  عبد اهللا بلخري  "  :وأنا عندي كتاب مؤلف عين عنوانه      .  باطريف
 .ألفه األستاذ حممود رداوي" سالميةاِإل

 أنت لست   عفواً:  ل األستاذ ضياء أن يتكلم، لكن معايل الشيخ عبد اهللا بلخري يقول له             وحياو -
                   مفوضاً عن األمة حىت تكون لسان حاهلم ففيهم غريك مثالً، وأنا راٍض بكل ما قيل، وأنت تسى م
أربعني األستاذ الكبري ولو أخذنا هذا املقياس فإننا قد نرى أن هذا اللقب ال ينطبق إال على من ألف                     

: إن األستاذ العطار ألف مائة كتاب، وجييبه األستاذ بلخري        :  فريد األستاذ عزيز  .  كتاباً كطه حسني وغريه   
سالم أو شيخ   ال خالف يف ذلك أنا أتكلم عنك أنت بالذات، فمسألة أن يسمى أحدهم حجة اإلِ                

 .ول اهللا عليه السالمسالم هو رسسالم حتت اهر لوجدنا أن حجة اِإللو وضعت حجة اِإل. سالماِإل
 غري أن األستاذ عزيز كان يف األمن العام وعنده عقد كبرية أعرفها، لذلك أحب أن أقول له                   -

إن جريدة الشرق األوسط استخدمت هذا اللقب يف عشرة أعداد، وأرجو أال يسألين عن هذه األعداد                
 . أبعد الناس عن التمدح أو التظاهروأنا من . وإمنا عليه أن يرجع إليهم ويسأهلم عنها، وأنا غري منفعل

 

  ))ختام األمسية(( 
حرصاً من مذيع احلفل أال ينفرط حبل النقاش ويتوه يف مزالق شىت، أعلن اختتام األمسية                

 :بالكلمة التالية
ثنني  شكراً للشيخ عبد اهللا بلخري على هذه الفرصة الطيبة، ونذكر احلضور بأن أمسية اال                -

 ...هللا على شرف األستاذ علي أيب العال ؛ وشكراًالقادم ستكون إن شاء ا
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